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  ) 00:08:06(  ؟ الوھاب عبد بن محمد اHس�م شيخ في طعن اFلباني أن صحيح ھل -  3

  ) 00:21:08(  ؟.المصنفين بإسناد أو نفسه بإسناد اFحاديث والوسطى الكبرى اFحكام مصنف يورد ھل -  4

  ) 00:26:33(  ؟ البيان نرجو الغليل إرواء العلمية الناحية من لكم كتاب أحسن أن ذكرتم -  5
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

إذًا إذا إنسان يشكك الُقراَء بسنة ثابتة يف صحيح البخاري وغريه ، وثابت يف حديثني مش  ... :الشيخ 
ليش عم يدندن حديث واحد ، يشكك فيها ويل على ذمة الراوي ، أنا كنت أتساءل وأقول يف نفسي ، 

حول النقطة هذه احلساسة ، ويشري إىل موضوع االعتماد على الكفني سواًء مفتوحتان أو مقبوضتني ، يلي 
امسها إيش ؟ العجن ، بشكك فيها مطلقاً وحييل البحث إىل جزء ، أنا كنت بقول إنه هذا واهللا أعلم ما يرى 

نا طلع مين هذا ، إنه ميكن محله التعصب املذهيب ، موضوع االعتماد إطالقاً ، ألن هذا مذهب احلنابلة ، فأ
واآلن بيزداد اعتقادي ذا اخلرب الذي مسعته ، ملاذا ؟ ليس لضعف احلديث ، هذا حديث البخاري صحيح 
، وفيه االعتماد ، سواًء كان االعتماد هيك أو كان االعتماد هيك ، ملاذا ال يقول يف ذلك ؟ ما فيه هناك 

رد اإلنسان على التعصب املذهيب ، ما فيه دليل يوجب على اإلنسان النصوص ، وبتعرف دليل أبدًا إذا جت
  . جبيب حديث وائل بن حجر ، يلي يعتمد على الركبتني وبيحاول يقويه  ...أنت وأنا 
  . يف الرد ذكرت هذا وتعقبته وكأنه جاب سبع ألفاظ مع إنه هو كله ثالثة  :السائل 
  . الثة وشو بقوي بعضها البعض هذا هو ، وبعدين ث :الشيخ 



طيب شيخنا لعله كالم إخوانا ، ملا يعرفونه عنه ومنه ، أن الرجل ليس متذهب أصًال ، فيعين أال  :السائل 
  ميكن من باب حسن الظن به ، أن نقول اجتهاده الغلط وافق به مذهب احلنابلة ؟ 

له التعصب ، قلت ميكن ، لعله محله نعم ميكن وأنا ما جزمت فيما أذكر ، ما جزمت وقلت مح :الشيخ 
التعصب أو ما شابه ذلك من العبارات أحتفظ ، أنا لكن أنا اشعر إخواننا يريدون ما جيب كلمة التعصب 

  . املذهيب بأي عبارة 
  . واهللا يا شيخنا يرفع عصاه ضد هؤالء حقيقًة وكتبه تدل على هذا جزاه اهللا خري  :السائل 
أنا أعرفه جيدًا ، ألننا التقينا معه مرارًا ، أنا أعرفه جيدًا ، مث  ...، لكن هذه  أنا عارف يا أخي :الشيخ 

  أرجو أن تالحظوا هذه القضية ، أن القضية نفسية شو بقول بيت الشعر ؟
  أشد ما يظلم به هو ظلماً لذوي القرىب ، 

  . من وقع السهام املهندي ***  أشد ظلماً لذوي القرىب أشد مضاضة 
لة هذا الرجل منا وفينا ، يأيت ويعاجل حديث ما طرقه أحد من قبل على الطريقة اليت أنا طرقتها ، هذه املشك

  . وهذا احلديث خيالف مذهبه ، شوفوا كيف بتتجمع يف صدور اإلنسان 
  . مذهبه الذي نشأ عليه قصدك ودرسه  :السائل 
ين ، إنه هذا احلديث ذهب األلباين أي نعم ، خيالف مذهبه ، فوجد نقطة ضعف يف حتقيق األلبا :الشيخ 

إىل تقويته ، وجد نقطة ضعف يف تقويته فكتب حبث خاص برسالة ، لتضعيف هذا احلديث ، شو وراء هذا 
احلديث ؟ وراء هذا احلديث حكم فقهي ما هو ؟ هو االعتماد على اليدين عند النهوض ، لكن االعتماد 

ية بسيطة هيك أو هيك ، وعم يرتك أصل املوضوع ، يلي ثابت باألسانيد الرواسي ، فليش هو يناقش جزئ
هذا شيء يؤملنا حنن ألنه منا وفينا شايف ، ولذلك . هو مطلق االعتماد ، وهذا ثابت يف البخاري ومسلم 

بطلع منا هيك كالم ، وإال لو كان مثل غريه من املتعصبني ، كنا قلنا رأساً هذا محله التعصب املذهيب ورد 
وأنا كان واهللا يسرين أن تكون العبارة بني أيدينا ، حىت نتناقش فيها فلعلكم . سنة ، ال احلديث ورد ال

حتضروا يف جلسة أخرى إن شاء اهللا من أجل أن تقوموا بواجبكم جتاه هذا اإلنسان ، والسالم عليكم 
  . ورمحة اهللا وبركاته 

م ، وهم يلقون ا مبناسبة أو بغري مناسبة ، وهؤالء البد هلم ، ما أقول يعين أدلتهم هلم شبها ... :الشيخ 
ورمبا يكون شيء من هذه الشبهات قد علقت يف ذهن البعض ، يعين مثًال ، قد يوردون ذه املناسبة 

من سن في اإلسالم سنًة حسنة فله أجرها وأجر ( مؤيدين للبدعة احلسنة ، حديث الرسول عليه السالم 
، فقد تكون أنت مسعت هذا احلديث  )دون أن ينقص من أجورهم شيء  من عمل بها إلى يوم القيامة ،

وتأثرت بطريقة إيرادهم إياه ، على تأيد دعواهم بأن هناك بدعة حسنة ، فإن كان األمر كذلك ، فيجب أن 



تسأل عن هذا احلديث ، وإن كان ما طرق يف ذهنك الشبهة فاحلمد هللا ، يعين حنن نستغين عن البحث يف 
، فإن كان علق يف  )ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن ( ك هناك حديث مثًال ذلك ، كذل

ذهنك هذا احلديث ، وشبهة االستدالل به ، جيب أيضًا إزالة هذه الشبهة واجلواب عنها ، ال واهللا انتهى 
  . املوضوع ، فذلك ما نبغي 

  . ...احلمد هللا  :السائل 
  

  . ...طيب ، حديث البقر  :الشيخ 
  . ...، طيب حنن نأكل حلومها  )وإياكم ولحومها ، فإن لحومها داء ( نعم ، حديث البقر ،  :السائل 
أنا بقول لك أنت إذا بتأكل حلم البقر ، بقول لك فيها العافية ، ألنه الرسول وأهله أكلوا حلم البقر  :الشيخ 

تكثر منه ، ألن هذا اإلكثار هو ، وضحى الرسول عن أهله يف حجة الوداع بالبقر لكن أنصحك بأن ال 
  مراد احلديث ، واضح ؟ 

  . نعم ، اإلكثار  :السائل 
  .واضح . من حلم البقر خاصة ، هو املقصود باحلديث ، نعم  :الشيخ 
  .واضح  :السائل 

  
 شيخنا سؤال متعلق برسالة الشيخ إمساعيل األنصاري ، االنتصار ، والسؤال فيه طول نوعاً ما ، حىت: احلليب 

  . يعين يكون السامع على علم باملشكلة من أساسها بالسؤال واجلواب إن شاء اهللا ، فبعد إذنكم شيخنا 
  . تفضل  :الشيخ 
بسم اهللا الرمحن الرحيم ، احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، وعلى آله  :السائل 

ة االجتاهات يف الفكر اإلسالمي املعاصر صفحة مائتني فقد ورد يف كتاب ندو : وصحبه أمجعني ، أما بعد 
ومخسة ، موضوع بعنوان الدعوة السلفية ، وموقفها من احلركات األخرى ، يف حنو اثنيت عشر صفحة من 
القطع الكبري ، تضمن التعريف بالسلف واخللف ، ومعىن السلفية ، مث مبقدمة تارخيية رجح فيها أن السلفية 

فسه ، وليست دعوًة تنتسب إىل بعض األئمة أو العلماء كمثل شيخ اإلسالم ابن تيمية هي دعوة اإلسالم ن
أو اإلمام حممد بن عبد الوهاب ، أو غريمها ، مث تكلم حول األصول األساسية اليت تركز عليها الدعوة 

الضعيفة واملوضوعة  السلفية ، وهي التوحيد بأقسامة الثالثة ، واإلتباع والتزكية والتحذير من البدع واألحاديث
، مث يف اية املوضوع ، ذكر الشيخ عيد عباس ، أن هناك تتمة ال يتسع هلا املقام ، وهي موقف السلفية من 
الدعوات األخرى ، ومل يتطرق هلا بشيء وهو ختام املوضوع ، مث بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم 



تطرقتم فيه لذكر الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب حول املوضوع السابق ، مستغرقاً حنو مخس صفحات ، 
  . ...وأثنيتم عليه ثناًء عطراً ، كان منه قولكم ، فشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 

  هذا كالم من ؟  :الشيخ 
  . ... :الشيخ اآلن كالم  ...هذا كله كالم السائل  :السائل 
  .الكالم األول هو كالمه  :الشيخ 
  أمتم ؟  ...أنا ، فكان منه قولكم اآلن كالمي   :السائل 
  أمت لكن فيه  إشكال هنا ما أدري تعرض له فيما بعد ؟  :الشيخ 
  . نعم وأنا سأذكر السؤال إن شاء اهللا  وأي شيء تريد أن أعيده فسوف أعيده  :السائل 
  . تفضل  :الشيخ 
ق مستغرقًا حنو مخس صفحات ، مث بعد ذلك مباشرة ورد تعليق لفضيلتكم حول املوضوع الساب :السائل 

تطرقتم فيه لذكر الشيخ اإلمام حممد بن عبد الوهاب ، وأثنيتم عليه ثناًء عطرًا ، كان منه قولكم فشيخ 
اإلسالم حممد بن عبد الوهاب له منزلة يف الدعوة عندنا بعد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ، لكنكم 

حلديث الصحيح من الضعيف ، مث قلتم ومن األدلة اليت تدلنا على هذا ذكرمت فيما ذكرمت أنه ال معرفة عنده با
أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباعه من الدين حىت اليوم امسها آداب املشي إىل املسجد ، وقد أورد يف 
مطلع هذه الرسالة احلديثة املعروفة عند املسلمني عامة إال القليل منهم بضعفه ، وهو حديث أيب سعيد 
اخلدري الذي أورده اإلمام ابن ماجة يف سننه من طريق الفضيل ابن مرزوق ، عن عطية السعدي أو العويف ، 
وهو مشهور بالعويف أكثر ، عن عطية العويف ، هنا شيخنا النسبة وردت يف الكتاب العوين متكررة ثالث 

رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان : وقد ذكرها أو نبه عليها البعض ، عن أيب سعيد اخلدري قال . مرات 
اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هذا ( : ، إذا خرج من بيته إىل املسجد ، قال 

، فهو أوًال أورده دون أن ينبه إىل ضعفه مع أن فيه علتني اثنتني ، لو واحدة منهما  )إلى آخر الحديث 
وثانياً أن ظاهر هذا احلديث خيالف ما .  جمتمعتني معاً استقلت لنهضت بتضعيف احلديث ، فكيف بالعلتني

كان يدعو إليه من عقيدة ، ومن إفراد التوحيد والدعوة إىل اهللا عز وجل ، وهو التوسل باملخلوقني ، فيا 
شيخنا فقد فهم بعض أهل العلم هذه الكلمة منكم تعريضا يف الشيخ حممد بن عبد الوهاب ، فألف رسالة 

احلديث ، ويرد ا عليكم مساها االنتصار لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب ، والرد على يصحح ا هذا 
األلباين فيما جانب فيه الصواب ، فما رأيكم يف أصل كلمة الشيخ عيد عباسي ، ويف موضع تعليقكم عليها 

مد بن عبد الوهاب ، والكالم الذي انتقدمت فيه ، وأيضًا نريد الرأي اجللي الواضح حول شيخ اإلسالم حم
حىت نقطع على بعض املغرضني ما قد يستغلون به كلمتكم آنفة الذكر ، وجزاكم اهللا خرياً وبارك فيكم ونفع 



  . بكم 
قبل اجلواب عن السؤال أريد أن أبني كالم األخ عيد عباسي ، فرج اهللا عنه وعن املسلمني مجيعاً ،  :الشيخ 

وخباصة أن الندوة أقيمت وعيد عباسي مسجون ، وأنا ما كنت وتعليقي عليه مل يكن يف تلك الندوة ، 
حاضراً فيها ، ولذلك فأنا أعترب أن نشر هذه الكلمة ، يف ذلك الكتاب املشار إليه إمنا هو تدليس من بعض 
القائمني على الندوة ، واملعادين لدعوتنا ، دعوة الكتاب والسنة فأومهوا القراء ، أن هذا الكالم الذي نسبوه 

ىل عيد عباسي ألقاه هناك ، وأن تعليقي أيضاً عليه كان هناك ، وهذا تدليس بال شك غري جائز شرعاً ألنه إ
يشبه الكذب على الناس كل الناس الذين يقرؤون هذا الكتاب ، وحنو هذا السؤال قد كان جاءين من بعض 

ك يف املدينة املنورة ، وقد أجبت عنها ، إخواننا طلبة العلم يف عمريت األخرية اليت أديتها قبل حنو سنتني ، هنا
وكان السائل بطبيعة احلال من إخواننا طالب العلم ، ومن املتحمسني لشيخ اإلسالم رمحه اهللا حممد بن عبد 

وكان خالصة جوايب هناك ، وهو جوايب اآلن ، وليس عندي شيء جديد أنه ليس من اإلسالم ، . الوهاب 
وإعطاءهم ما مل يكونوا متلبسني ، ومتحققني فيه ، فمحمد بن عبد الوهاب . املبالغة والغلو يف أهل العلم 

رمحه اهللا الشك أن له الفضل األكرب ، يف نشر دعوة التوحيد يف بالد جند أوًال ، مث يف سائر البالد اإلسالمية 
ن آثار تلك الدعوة الطيبة األخرى ، اليت تأثرت بدعوته املباركة تأثرًا كبرياً ولعل البالد السورية ، وغريها هي م

، ولكن هذا ال يعين أن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا كان إماماً يف كل علم ، كان إماماً يف التفسري 
وكان إمامًا يف احلديث وكان إمامًا يف الفقه إىل آخره ، فهو عندي وأقوهلا بكل صراحة ، ليس كشيخ 

من كبار أهل العلم ، أنه كان إذا جلس يف جملس وفيه من خمتلف اإلسالم ابن تيمية الذي جاء يف ترمجته 
العلماء والتخصص يف كل علم ، كان إذا تكلم يف أي علم ظن املتخصص فيه أن ابن تيمية متخصص يف 

فشيخ اإلسالم حممد بن عبد . هذا العلم ، فابن تيمية رمحه اهللا من نوادر الزمان وقلما تلد مثله النسوان 
كن كابن تيمية يف اإلجابة والتحقيق يف كثري من العلوم ، وخباصة منه احلديث النبوي الشريف ، الوهاب مل ي

أنه : أنه نقادة يف احلديث ، والشيء الثاين : فال يظهر فيما اطلعنا من الكتب ، شيئان اثنان الشيء األول 
دًا لكثري من اآلراء الواردة فيها ليس كشيخ اإلسالم ابن تيمية جواًال يف فقه املذاهب األربعة وغريها ونقا
كما هو شأن كل العلماء يف  . ومرجحًا لبعضها على بعض ، فهو يغلب عليه التمذهب باملذهب احلنبلي 

كل العصور يف كل املذاهب أن يغلب عليهم التمذهب بنسب خمتلفة فمنهم من ال يكاد يتزحزح عن مذهبه 
منهم شيئًا كثريًا ، وكل ذلك على حسب إطالعهم وسعة قيد شعرة ، ومنهم من يتحرك شيئًا قليًال ، و 

مداركهم لألدلة اليت أدورها العلماء يف املسائل املختلفني فيها فقولنا هذا الذي نقلوه يف هذا الكتاب مل يكن 
مسطوراً يف كتاب وإمنا كانت درساً ألقي يف بعض السنني والسنني القدمية جداً وسجل يف شريط ، فاستغل 

ئمني على هذه الندوة ، وسجلوا كالم أخينا عيد عباس فرج اهللا عنه ، وتعليقي عليه ، وأنا علقت بعض القا



عليه يومئٍذ ببيان احلقيقة ولنعطي كل إنسان حقه مما يستحقه دون إفراط وال تفريط ، فمحمد بن عبد 
األعداء أما العلوم  الوهاب الشك هو رجل عامل وفاضل وخباصة يف دعوته للتوحيد ، فأثرها ال ينكره حىت

األخرى وبصورة خاصة علم احلديث فليس له تلك اآلثار اليت حتشره يف زمرة ُحفاظ احلديث ، فيما لو كان 
هناك اليوم من يؤلف كتاباً يف حفاظ احلديث كما فعل اإلمام الذهيب يف عصره ، وتبعه حممد بن عبد اهلادي 

هم يتمم الشوط الذي قام به سابقه ، فلو فرضنا أن إنساناً ، مث جاء من بعده السيوطي وغريهم ألفوا كل من
اليوم ، ألف كتاباً يف حفاظ احلديث على مر القرون ، وأراد أن يعطي حقه للشيخ حممد بن عبد الوهاب ما 
حطه يف مصاف هؤالء احلفاظ ، فضًال أن يصفه يف مصاف املصححني واملضعفني ، ألننا نعلم بالتجربة أنه 

 حفظ احلديث ، وبني نقد احلديث تصحيحاً وتضعيفاً ، ولذلك فهذا العلم جيب أن نقدره حق ال تالزم بني
قدره ، ويف الوقت نفسه جيب أن نعرف حق املتخصصني فيه وال نظلم هؤالء كما أننا ال نرفع إىل مصافهم 

، هذا رأي  ))مون ال تظلمون وال تظل(( : من مل يكونوا كهؤالء وإمنا على مبدأ قول ربنا تبارك وتعاىل 
  .وجوايب على هذا السؤال 

  هل وصلتك رسالة إمساعيل األنصاري اليت كنا يف صددها ؟  :السائل 
  . ال واهللا  :الشيخ 
الذي بدأت به منذ ثالثني سنة تقريبًا أو يزيد أال وهو صحيح أيب داوود وضعيف أيب داوود ،  :الشيخ 

  . فالكتاب اآلن مع األسف يف حكم املفقود 
  يعين أنت كنت بتفصيل يعين خترج األحاديث فيه أم الكالم خمتصر ؟  :السائل 
  . ال ما يف تفصيل كالسلسلة ، ال ، وإمنا بإجياز  :الشيخ 

  
شيخنا على ذكر األحكام الصغرى والوسطى ، فيما اطلعتم عليه من األحكام الكربى ، هل طريقته  : احلليب 

  . سري أعالم النبالء ، بأا بإسناد نفسه كما أشار إليه الذهيب يف ترمجته من 
  . هو هذا  :الشيخ 
  أم بإسناد املصنفني ؟ : احلليب 
  . ال ال ، بإسناد املصنفني  :الشيخ 
  . بإسناد املصنفني وليس بإسناد نفسه : احلليب 
ن ، مث بيذكر حدثين فال: حدثين فالن قال : هو يقول مثالً ، كتاب اإلميان ، قال مسلم . ال ، ال  :الشيخ 

  . سنن أيب داوود بإسناده البزار الطرباين إىل آخره ، مش بإسناده ؟ إىل املخرجني من احلديث 
الذهيب يف ترمجته من السري يقول وله األحكام الكربى ، قيل هي بإسناده فكأن الذهيب رمحه اهللا ، : احلليب 



  . ما اطلع عليها حينئٍذ 
أنت تعرف أن املؤلفني القدامى كانوا يروون  : عن الذهيب له توجيه وهو هذا الكالم إذا صح . ال  :الشيخ 

كتب األئمة بأسانيدهم ، فقد يذكر هو السند يف أول الكتاب ، وهذا ما مل أره ، إىل مسلم مثًال ، مث 
  . خيتصر فيما بعد ، بقول قال مسلم يف صحيحه إىل آخره 

  . كما يقول البعض اآلخر به : احلليب 
هو هذا ، لكن مع ذلك ما أذكر أنه بدأ كتابه مبثل هذه الرواية اليت فيها وصل إسناده مبسلم أو  :الشيخ 

  . بالبخاري أو بأيب داوود ، أو حنو ذلك من الكتب األخرى ، فما أدري شو عىن الذهيب بذاك الكالم 
الوسطى اليت اشتغلت طيب شيخنا إذا كان هذا الكالم كذلك ، فتكون الكربى بأمساء املصنفني و : احلليب 

  عليها ؟ 
ال الوسطى ليس فيها إال رواه مسلم ، بيذكر احلديث وبقول رواه مسلم بيذكر احلديث وبيقول رواه  :الشيخ 

أبو داود ، وقد يصرح أحياناً بإسناد صحيح أو بإسناد ضعيف ، هذه الوسطى أما الصغرى فقد اقتصر على 
  . الصحيحة فقط 

  . ...يعين : احلليب 
  . أي نعم ، فهذه الفرق بني الكربى والوسطى والصغرى  :يخ الش

  . مجيل : احلليب 
  أستاذ بالنسبة لصحيح أيب داود وضعيف أيب داود ، إىل أين وصلت به ؟  :السائل 
  . أي نعم ، وصلت فيه لبعد كتاب اإلمارة  :الشيخ 
  يعين تقريبا ثلثي الكتاب ؟  :السائل 
  . نعم ثلثي الكتاب  :الشيخ 
  وبالتفصيل كاإلرواء الغليل مثال ؟  :السائل 
  . ال أقل شوية  :الشيخ 
  طيب سنن أيب داود اليت تصدره مكتبة الرتبية يف الرياض أكملته ؟  :السائل 
  . نعم أكملته من زمان وأرسل إليهم ، بس هذا على منط السنن اليت صدرت قبله  :الشيخ 
  . يف يلي هو خمتصر صحيح أو حسن أو ضع :السائل 
  . بس ، أي نعم  :الشيخ 
أستاذ قرأت يف سري أعالم النبالء لإلمام الذهيب ، يقول عن اإلمام النسائي أن له سرفًا يف الرجال  :السائل 

أشد من سرف اإلمام مسلم ، ويقول أنه أحفظ من اإلمام مسلم هو أو غريه ، يعين ال أذكر بالضبط هل 



أن النسائي جار يف مضمار البخاري وأيب زرعة ، فما رأيك ذا  هو قال هذا أم أورده يف السري ويقول
  . الكالم ؟ كأمنا هو يقدمه على مسلم 

ما عندي رأي اآلن هذه شغلة احلفاظ ، ولسنا منهم ، هذا حيتاج إىل استيعاب األحاديث وطرقها  :الشيخ 
  . إلينا  وأسانيدها ، حىت يتمكن اإلنسان من الرتجيح ، ودونه خرط القتاد بالنسبة

من املالحظ فعًال أن عدد األحاديث الضعاف يف النسائي عدد قليل جدًا يعين ، كأمنا مخسة يف  :السائل 
  . املائة أو شيء يقارب هذا فقط 

واهللا بصراحة أجريت إحصاء النسبة لكن فيها نسبة ويف الغالب الضعف يأيت من اجلهالة مث أنا رأي  :الشيخ 
ن يف مصاف ابن خزمية وابن حبان ، يف التوثيق ملن كان جمهوًال عند غريه ، وهذا بأن النسائي ، يكاد يكو 

يعين خيدش بعض اخلدش ملا نقلته الذهيب وهو معروف عنه ، ألنه ال جند شيئًا من هذا القبيل يف كتب 
  . الشيخني إال نادراً ، أي نعم 

  أتسمع باألحاديث الضعاف يف النسائي ؟  :السائل 
  . هذا الذي قلته آنفاً إين ما أحصيته  ال ، :الشيخ 
  أنت هل أكملته ؟  :السائل 
  . أكلمته وطبع  :الشيخ 
  . ...طبع ؟  :السائل 
  . آه ، ال الصحيح فقط أما الضعيف ما نزل بعد ، كما أن ضعيف الرتمذي ما نزل  :الشيخ 

  
العلمية هو إرواء الغليل نريد شيخنا قد ذكرت يف بعض االس أن أحسن كتاب لكم من الناحية : احلليب 

  . ...قليال من التفصيل والبيان حول هذا املوضوع 
هو كتاب يعين فقهي مجع على وجازته من الناحية الفقهية ، مجع أدلة األحكام اليت ذكرها مؤلف  :الشيخ 

توجد يف  الكتاب على املذهب احلنبلي عامتها وسائرها بالنسبة للمذاهب األخرى فهذه يعين خاصية فلما 
كتب الفقهاء املتأخرين ، ألن هؤالء يغلب عليهم التعصب للمذهب واالحتجاج ملذهبهم دون بيان حجة 
املخالف ، وهذا يف الواقع مما خيدش يف أسلوم ، ملا هو معروف لدى أهل السنة بأن من مزايا أهل احلديث 

يه أغلبية الفقهاء وكأنه كان متأثراً ذه أم يروون ماهلم وما عليهم ، هذا الكتاب كأنه شذ عن ما جرى عل
الكلمة اليت ينقلها ابن تيمية يف كتبه من صفة أهل احلديث والسنة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن 
احلنابلة مع أم يف إتباعهم إلمامهم اإلمام أمحد إمام السنة ، هم أقرب إىل الفقه السلفي احلديثي من غريهم 

امهم ، ولذلك كنت وال أزال أستغرب أن يكون متداوًال بني أيدي املسلمني ، لو أم سلكوا طريق إم



عامتهم وخاصتهم ، كتب يف ختريج بعض املذاهب املعروفة كاملذهب احلنفي والشافعي ، مع أن مذهب 
وهذا كان من احلوافز والدوافع . اإلمام أمحد أوىل بالعناية لتخريج كتبه وفقهه من سائر املذاهب األخرى 

للعناية بتخريج هذا الكتاب ، بعد أن متيز عندي الذي أشرت إليه آنفًا ، ولعلي ذكرت يف مقدمة هذا 
الكتاب أو غريه نسيت العهد بعيد أنين ذا الكتاب خدمت السنة أوال ، وخدمة إمام السنة اإلمام ثانيا 

  .وهو اإلمام أمحد 
  


